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Czym jest Living Planet Report (LPR)? 
Publikowany co dwa lata przez WWF Living Planet Report (LPR) przedstawia jasny 
obraz trendu liczebności populacji dzikich gatunków zwierząt na całym świecie 
i stanowi ważną wskazówkę co do ogólnego stanu zdrowia ekosystemów. Tegoroczna 
edycja pokazuje, że monitorowane populacje* – ssaków, ptaków, płazów, gadów 
i ryb – doświadczyły katastrofalnego spadku średniej liczebności populacji 
o 69% od 1970 roku.

Przedstawiony w LPR Wskaźnik Żyjącej Planety (Living Planet Index, wskaźnik 
LPI) jest wyliczany przez Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne (ZSL; Zoological 
Society of London). W 2022 roku LPI bazuje na największym jak dotąd zestawie 
danych, dając wymierny obraz tego, jak gatunki reagują na obecne w ich środowisku 
presje związane z utratą różnorodności biologicznej i zmianą klimatu. Wskaźnik LPI 
pokazuje szkodliwe skutki zerwanej relacji człowieka ze światem przyrody.

Tegoroczna, czternasta już edycja LPI jest szokująca i wskazuje na pilną potrzebę 
zmian systemowych, jeśli chcemy odwrócić trend utraty zasobów przyrody i sprawić, 
by w 2030 roku świat był przyjazny zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody.

LPR dowodzi, że wzmocnienie działań na rzecz ochrony i odbudowy zasobów 
przyrody, bardziej zrównoważona produkcja i konsumpcja, zwłaszcza żywności, 
oraz szybka i głęboka dekarbonizacja wszystkich sektorów mogą złagodzić skutki 
obu kryzysów. Autorzy wzywają decydentów do przekształcenia gospodarek w taki 
sposób, aby zasoby przyrodnicze były w nich właściwie wyceniane.

Receiving livelihood 
improvement training  
from WWF-Pakistan.  
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Marco Lambertini,  
dyrektor generalny  
WWF International Globalny Wskaźnik Żyjącej Planety (LPI)
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Żyjącej Planety (LPI)

Legenda

„Stoimy w obliczu 
wywołanego działaniami 
człowieka podwójnego 
kryzysu zmian klimatu 
i utraty różnorodności 
biologicznej, który 

zagraża dobrobytowi obecnych 
i przyszłych pokoleń. Zaplanowana 
na grudzień tego roku konferencja 
COP15, poświęcona różnorodności 
biologicznej, będzie dla światowych  
przywódców okazją do „zresetowa
nia” naszej zaburzonej relacji ze 
światem przyrody i zapewnienia 
zdrowszej, bardziej zrównoważonej 
przyszłości dla wszystkich ludzi  
dzięki ambitnemu, zorientowanemu 
na przyrodę globalnemu porozumie
niu na rzecz różnorodności biolo
gicznej. W sytuacji pogłębiającego 
się kryzysu stanu zachowania 
przyrody niezwykle istotne jest, 
aby takie porozumienie przyniosło 
natychmiastowe działania, w tym  
finansowe wsparcie krajów rozwija
jących się oraz transformację 
tych sektorów gospodarki, które 
najbardziej przyczyniają się  
do niszczenia zasobów przyrody.”
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ILE NOWYCH GATUNKÓW 
DODANO DO BAZY DANYCH 
LPI W CIĄGU OSTATNICH 
DWÓCH LAT?
 
OD CZASU OSTATNIEJ PUBLIKACJI LPI W 2020 
ROKU DO BAZY DANYCH TRAFIŁO PONAD 838 
NOWYCH GATUNKÓW I NIECO PONAD 11 000 
NOWYCH POPULACJI, DZIĘKI CZEMU TEGOROCZNA 
EDYCJA OBEJMUJE NIEMAL 32 000 POPULACJI 
GATUNKÓW DZIKICH ZWIERZĄT.

DZIĘKI NOWYM DANYM ZNACZNIE ZWIĘKSZYŁA 
SIĘ REPREZENTACJA GATUNKÓW RYB  
(481 NOWYCH GATUNKÓW, O 29% WIĘCEJ  
W PORÓWNANIU Z 2020 ROKIEM) I POPRZED
NIO NIEDOSTATECZNIE REPREZENTOWANYCH 
OBSZARÓW O BOGATEJ RÓŻNORODNOŚCI  
BIOLOGICZNEJ, TAKICH JAK BRAZYLIA.  
JEST TO PO CZĘŚCI ZASŁUGA WYKORZYSTANIA 
INFORMACJI DOSTĘPNYCH W JĘZYKACH INNYCH 
NIŻ ANGIELSKI, W TYM UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ 
WWF BRAZYLIA I UNIWERSYTET SÃO PAULO, 
KTÓRE ZBIERAJĄ DANE W JĘZYKU PORTUGAL
SKIM. DZIĘKI ICH PRACY BAZA DANYCH LPI 
OBEJMUJE OBECNIE 3269 POPULACJI  
1002 BRAZYLIJSKICH GATUNKÓW  
(W TYM 575 NOWYCH).

CZY WIESZ ...
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BUILDING A POSITIVE FUTURE IN A VOLATILE WORLD

LIVING PLANET 
REPORT 2022

Wskaźnik Żyjącej Planety (LPI) 
LPI to wskaźnik będący wczesnym sygnałem ostrzegającym o stanie zdrowia 
przyrody. Jego zadaniem jest śledzenie trendów liczebności populacji ssaków, 
ptaków, ryb, gadów i płazów na całym świecie. 

 
Zielony status IUCN (Green Status) 
Zielony status to narzędzie, które pozwala oceniać poziom odbudowy  
populacji danego gatunku i mierzyć efektywność działań ochronnych.

 
Wskaźnik Czerwonej Listy IUCN (Red List Index; RLI)
Czerwona lista zagrożonych gatunków IUCN ocenia relatywne ryzyko 
wymierania gatunków. Dotychczas ocenie poddano 140 000 gatunków.  
Na podstawie historii życia, a także wielkości, rozmieszczenia i struktury 
populacji oraz jej zmian w czasie gatunki klasyfikowane są w jednej z ośmiu 
kategorii: wymarłe (Extinct), wymarłe na wolności (Extinct in the Wild), 
krytycznie zagrożone (Critically Endangered), zagrożone (Endangered), 
narażone (Vulnerable), bliskie zagrożenia (Near Threatened), najmniejszej 
troski (Least Concern), gatunek, którego statusu nie można określić 
ze względu na brak danych (Data Deficient).

 
Mapy zagrożeń dla różnorodności biologicznej 
(Biodiversity risk maps)
Metoda analizy z wykorzystaniem danych z Czerwonej listy zagrożonych 
gatunków IUCN polegająca na nałożeniu sześciu kluczowych zagrożeń 
(rolnictwa, łowiectwa, wycinki lasów, zanieczyszczenia środowiska, gatunków 
inwazyjnych i zmian klimatu) w celu uwidocznienia miejsc wysokiego ryzyka 
dla kręgowców lądowych.

 
Indeks Nienaruszalności Różnorodności Biologicznej 
(Biodiversity Intactness Index; Wskaźnik BII)
Wskaźnik BII szacuje, jaka część pierwotnie występującej różnorodności 
biologicznej danego obszaru przetrwała, pomagając nam zrozumieć przeszłe, 
obecne i przyszłe zmiany zachodzące w przyrodzie.

Na całym świecie dzikie zwierzęta 
liczone są z różnych powodów. Jeśli taki 
monitoring prowadzony jest przez wiele 
lat na określonym terenie, możliwe jest 
stwierdzenie, jak wielkość populacji 
zmieniała się w danej lokalizacji.  
LPI przygląda się tym trendom, żeby 
ustalić, czy średnia względna liczebność 
monitorowanych populacji gatunków 
wzrosła, zmalała lub pozostała na tym 
samym poziomie. W tym celu informacje 
o zmianach w liczebności są pozyskiwane 
z bazy danych Wskaźnika Żyjącej Planety, 
a następnie uśredniane.

JAK WYLICZANY JEST WSKAŹNIK ŻYJĄCEJ PLANETY?
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TWORZĄC TEGOROCZNĄ 
EDYCJĘ LPR, CZERPA LIŚMY 
WIEDZĘ Z RÓŻNORODNYCH 
ŹRÓDEŁ I ZEBRALIŚMY 
WIELE GŁOSÓW Z CAŁEGO 
ŚWIATA. RAPORT KORZYSTA 
Z NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹ
NIKÓW RÓŻNORODNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ, NARZĘDZI 
ORAZ NOWYCH TECHNIK 
MAPOWANIA I ANALIZY:
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CO MÓWIĄ WSKAŹNIKI?
•  Living Planet Report 2022 pokazuje średni spadek liczebności 

monitorowanych populacji dzikich zwierząt na poziomie 69%  
w ciągu 48 lat, od 1970 do 2018 roku. 

•  W ujęciu globalnym największy spadek liczebności populacji dzikich 
zwierząt nastąpił w Ameryce Środkowej i na Karaibach  
– średnio o 94% pomiędzy 1970 a 2018 rokiem.

•  W tym samym okresie średnia wielkość monitorowanych populacji 
zmniejszyła się o 66% w Afryce i o 55% w Azji Pacyficznej. 

•  Populacje gatunków słodkowodnych doświadczyły największych 
spadków w porównaniu z innymi grupami gatunków. W latach 19702018 
zmniejszyły się średnio o 83%.

•  Raporty pokazują, że głównymi czynnikami spadku liczebności dzikich 
populacji gatunków na całym świecie są degradacja i utrata siedlisk, 
nadmierna eksploatacja, rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, 
zanieczyszczenie środowiska i zmiana klimatu.

Copyright Credit © Copyright owner / WWF-
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94%
NAJWIĘKSZY SPADEK

MONITOROWANYCH
POPULACJI DZIKICH

ZWIERZĄT NASTĄPIŁ
W AMERYCE ŚRODKOWEJ

I REGIONIE KARAIBÓW

69%
MONITOROWANE

POPULACJE
DZIKICH ZWIERZĄT
ZMNIEJSZYŁY SIĘ

W LATACH 19702018
ŚREDNIO O 69% 

83%
POPULACJE
GATUNKÓW 

SŁODKOWODNYCH
SPADŁY W LATACH

19702018
ŚREDNIO O 83%

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ „GATUNKI” OD „POPULACJI”?
„Gatunki” i „populacje” to dwa poziomy klasyfikacji 
organizmów stosowane w ekologii.  
Gatunek to grupa podobnych organizmów,  
które mogą się ze sobą krzyżować  
w warunkach naturalnych,  
a populacja to grupa  
osobników jednego gatunku  
zamieszkująca ten sam  
region geograficzny.  
Populacje tworzą  
gatunek.  
LPI analizuje  
poszczególne  
populacje gatunków,  
aby określić, czy względna  
liczebność gatunków wzrosła,  
czy zmalała. LPI nie  mówi nam  
o całkowitej liczebności danego gatunku.
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DLACZEGO DEGRADACJA ZASOBÓW PRZYRODY TO PROBLEM,  
NA KTÓRY MUSIMY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?
LPR 2022 ostrzega, że coraz większa destrukcja środowiska przyrodniczego spowodo
wana działaniami człowieka ma katastrofalny wpływ nie tylko na populacje dzikich 
zwierząt, ale także na zdrowie i dobrobyt ludzi, bezpieczeństwo żywnościowe i inne 
aspekty naszego życia.

BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA PRZYJAZNEGO PRZYRODZIE 
Przykłady i analizy z całego świata – od Amazonii, Boliwii i Kanady po Zambię, Kenię, Indonezję 
i Australię – pokazują, że zdrowie naszej planety jest coraz gorsze. Wiemy także, dlaczego tak 
się dzieje, co znaczy, że mamy odpowiednią wiedzę do tego, by zatrzymać zmianę klimatu 
i utratę różnorodności biologicznej. Teraz jest czas na zagwarantowanie, że wykorzystamy 
tę wiedzę w praktyce do głębokiej transformacji produkcji i konsumpcji,  technologii, a także 
systemów gospodarczych i finansowych.

Chociaż coraz więcej rządów sygnalizuje ochronę przyrody i walkę ze zmianą klimatu jako swój 
priorytet, LPR 2022 przestrzega, że podjęte do tej pory działania nie wystarczą do osiągnięcia 
najważniejszych celów planetarnych, takich jak ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5oC 
czy odwrócenie trendu utraty różnorodności biologicznej przed 2030 rokiem, które są konieczne 
do zbudowania świata przyjaznego przyrodzie.

Konferencja Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej, CBD 
COP15, odbędzie się za niecałe dwa miesiące. To jedyna okazja w całym dziesięcioleciu, 
żeby osiągnąć ambitne globalne porozumienie na rzecz różnorodności biologicznej, które 
zobowiąże wszystkie rządy do powstrzymania i odwrócenia spadku różnorodności biologicznej. 
Jeśli chcemy zmienić bieg wydarzeń i zapewnić sobie i całej planecie zdrowszą i bardziej 
zrównoważoną przyszłość, potrzebujemy głębokich zmian systemowych. Światowi liderzy 
muszą stanąć na wysokości zadania i wykorzystać szansę, jaką daje CBD COP15, żeby, 
podobnie jak w Paryżu, wypracować porozumienie, które sprawi, że świat w 2030 roku będzie 
zorientowany na przyrodę.

CZY WIESZ ...
JAKA JEST RÓŻNICA 
POMIĘDZY „UTRATĄ” 
A „SPADKIEM”?
W KONTEKŚCIE WSKAŹNIKA LPI 
CZĘŚCIEJ MÓWIMY  
O „SPADKU” ZAMIAST  
O „UTRACIE”, PONIEWAŻ JEGO 
CELEM JEST UWYPUKLENIE 
UŚREDNIONYCH TRENDÓW 
POPULACYJNYCH, A NIE 
ŚREDNIEJ LICZBY WSZYSTKICH 
UTRACONYCH OSOBNIKÓW CZY 
GATUNKÓW. PROCENTOWE 
ZMIANY WSKAŹNIKA ŻYJĄCEJ 
PLANETY ODZWIERCIEDLAJĄ 
ŚREDNIE WZGLĘDNE ZMIANY 
WIELKOŚCI POPULACJI 
ZWIERZĄT W PRZECIĄGU 
48 LAT, NIE ZAŚ LICZBĘ 
UTRACONYCH OSOBNIKÓW  
LUB POPULACJI.

99%
ENERGII

ELEKTRYCZNEJ
W KOSTARYCE

POCHODZI ZE ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH,

W TYM ZE SŁOŃCA,
WIATRU I GEOTERMII

* W 2022 roku globalny Wskaźnik Żyjącej Planety (LPI) ujawnił średni spadek monitorowanych dzikich populacji kręgowców o 69%. 
Procentowe zmiany Wskaźnika Żyjącej Planety odzwierciedlają średnie względne zmiany wielkości populacji zwierząt w ciągu 48 lat, 
nie zaś liczbę utraconych osobników czy populacji.

CZY TEGOROCZNY LPI MOŻNA PORÓWNYWAĆ 
Z POPRZEDNIMI EDYCJAMI LIVING PLANET REPORT?
LPI z 2020 i 2022 roku nie powinny być porównywane ze sobą 
bezpośrednio. Bazy danych wciąż się zmieniają i powiększają, 
co oznacza, że dokładność wskaźnika  się poprawia,  
ale sprawia też, że wskaźniki z kolejnych lat nie są  
odpowiednie do bezpośredniego porównania.

Spadek liczebności to jeden z pierwszych sygnałów 
ostrzegających o pogorszeniu się ogólnego zdrowia 
ekosystemów. Bardzo duże spadki wskazują na poważny 
kryzys przyrody. Jednocześnie trendy populacyjne są  
czułe na wdrażane działania ochronne i decyzje  
polityczne: jeśli są one odpowiednio dobrane  
i wdrożone, a więc okażą się efektywne, 
 to trendy liczebności szybko to wykażą. 
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© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund for Nature (poprzednio World 
Wildlife Fund) ® “WWF” jest zarejestrowanym znakiem towarowym WWF. 
WWF International, Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Switzerland. Tel +41 22 
364 9111. Fax +41 22 364 0332.

Dane kontaktowe i dodatkowe informacje dostępne są na stronie  
www.panda.org

MISJĄ WWF JEST POWSTRZYMANIE
DEGRADACJI ŚRODOWISKA

NATURALNEGO NASZEJ PLANETY
I KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI,

W KTÓREJ LUDZIE BĘDĄ ŻYLI
W HARMONII Z PRZYRODĄ, POPRZEZ

• OCHRONĘ ŚWIATOWEJ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ,
• DBANIE O ZRÓWNOWAŻONĄ EKSPLOATACJĘ

ODNAWIALNYCH ZASOBÓW PRZYRODY,
• PROMOWANIE OGRANICZANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

I MARNOTRAWNEJ KONSUMPCJI

Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska 
naturalnego i budowanie przyszłości, 
w której ludzie będą żyć w harmonii z naturą.

wwf.pl


